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Recenzja

roli Goliarda w przedstawieniu ,,Bramy raju" w rezyserii

Pawla Passiniego we wroclawskim Teatrze
Wsp6lczesnym oraz osiqgniqc artystycznych
i

pedagogicznych

pana Krzysztofa

Boczkowskiego w

zwiqzku z postqpowaniem o nadanie mu stopnia doktora
habilitowanego sztuk teatralnych.

Centralna Komisja do Spraw Stopni iTytul6w, na podstawie aft.18a ust. 5
ustawy z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym otaz o stopniach i tytule w

zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882), pismem Nr BCK-V|!-L-7577116 z dnia 8 lutego

2017 powolala komisjq habilitacyjnq w celu przeprowadzenia postqpowania
habilitacyjnego w dziedzinie sztuk teatralnych dla Pana dr Krzysztofa Boczkowskiego.

Postqpowanie zostalo wszczgte ptzez Centralnq Komisjg
Boczkowskiego w dniu 13 lipca 2016

na wniosek dr Krzysztofa

r.

Dziekan (wskazanej przez wnioskodawcg do przeprowadzenia postgpowania) Rady

Wydzialu Lalkarskiego PWST w Krakowie Filia we Wroclawiu pismem BN-51 -3117 z dn.23

lutego 2017 poinformowal

o powoNaniu mnie w sktad w/w komisji habilitacyjnej w

charakterze recenzenta.

Krzysztof Boczkowski zaczyna sw6j autoreferat od
stwierdzenia: ,,Jestem Aktorem", stowa te zostaly zapisane du2q literq.
Co

za tym idzie: skoriczyl w 2002 roku skoriczylWydzial Aktorski PWST w

Krakowie, filia we Wroclawiu z wynikiem bardzo dobrym. W 2003
roku zadebiutowal jako aktor w legendarnym teatrze w Legnicy im.
Heleny Modrzejewskiej w spektaklu ,,Wschody iZachody Miasta"

Roberta Urbafiskiego w reZyserii Jacka Glomba. Od roku 2003 do
dnia dzisiejszego, trzyna6cie sezon6w, pracuje jako aktor w Teatrze
Wspolczesnym we Wroclawiu. Krzysztol Boczkowski w tym czasie
stworzyl na scenie ponad trzydzie6ci 16l aktorskich. Zostaf
zaproszony do wsp6lpracy jako aktor pzez uznanych re2yser6w
teatralnych takimijak: Redbad Klynstra, Michal Zadara, Wojciech
Klemm, Cezary Grauzinis, Krystyna Meissner. Pracg magisterskq
bronil w roku 2008, ktorq oparl na roli Gidiego w prapremierowych ,,Grach" Edny
Mazyi w rezyserii Redbada Klynstry. Przew6d doktorski zroku2012
oparl na roli Olega Bajana w przedstawieniu

"...np.

Majakowski" w

rezyserii Krystyny Meissner.
Krzy sztof

B

oczkows ki za pod stawg postg powa

n

i

a

habilitacyjnego stanowi rola Goliarda w przedstawieniu ,,Bramy
Raju" wedlug powieSci Jerzego Andrzejewskiego orazprozy

Marcela Schwoba w rezyserii Pawfa Passiniego.
Spektakl nawiqzuje do krucjaty dziecigcej z 1212 roku.
Rolg Goliarda Krzysztof Boczkowski traktuje jako ukoronowanie swojej pracy
adystycznej. Autor napisal w autoreferacie: ,,reZyser pozostawil mi
catkowitq wolno66 tworczq, moglem wigc dostosowa6 swoj styl
pracy swobodnie do dziataft innych aktorow, nie spieszqc siq

i

dokonujqc przemy5lanych wybor6w." W dalszym wywodzie znajduje siq
niezwykle interesujqcy opis procesu powstania roli. Inspiracje Ksiqgq
Hioba ze Starego Testamentu oraz przelomowy, jak siq mozna
domy5li6, dodania do roli Goliarda fragmentu prozy z ,,Pie6ni
Trqdowatego" Marcela Schwoba. Goliard w wykonaniu Krzysztofa
Boczkowskiego na poczqtku spektaklu maluje swoje cialo biatq

glinkq i bierze do rqki drewnianq kotatkq. Jest to nawiqzanie do
postqpowania Sredniowiecznych trgdowatych, kt6rzy w ten spos6b
ostrzegali ludzi, ze siq zbli2ajq. W pracy nad rolq, jak pisze autor,
starat siq by6 ,,wyra2nq kontrq dla reszty postaci". Kluczem do

kreowania postaci byto,,ciemne blazeristwo". Stqd
aktor posluguje siq komicznymi, Srodkami Wtazu, odnoszqc sig tym
samym do Sredniowiecznej klaunady. Rola Goliardawyr62nia sig w
spektaklu Pawla Passiniego, zewzglqdu na konsekwentnq,
Wypracowanq formg: zgiqtego w pol trgdowatego, kt6ry m6wi jakby
byl obtqkanym znajqcym prawdg blaznem. Kreacja Goliarda
udata siq Krzysztofowi Boczkowskiemu znakomicie. Jak siq wydaje,
wspom n iana wczeSn iej,,wo

I

n oS

6 tw6rcza"

da

na przez reZysera

aktorowi, dala mozliwo66 indywidualnego podejScia do budowania

postaciw spektaklu, co zaowocowalo wzorowq rolq. Potwierdzenie
tego jest w recenzji Malgorzaty Matuszewskiej z ,,Gazety
Wroclawskiej", ze Krzysztof Boczkowski idealnie zagral postac
Goliarda.
Wa2nq rolq w Zyciu zawodowymKrzysztofa Boczkowskiego
jako Aktora, jest praca pedagogiczna na Wydziale Aktorskim PWST w Krakowie, filia we
Wroclawi u.

P

racq ped ag og ic znq rozpoczql juZ jako student, na

trzecim roku, stajqc sig kolejnq asystentem Andrzeja
Makowieckiego, Teresy Sawickiej i Eweliny Paszke-Lowitsch.
Krzysztof Boczkowski zostal zatrudniony jako asystent w roku 2008.
Prowadzil zajgcia ze scen wspolczesnych, scen klasycznych oraz
elementarnych zadah aktorskich i podstaw gry aktorskich wrazz
treningiem aktorskim, Jak pisze w swoim autoreferacie

,,

kontakt

i

wsiuchiwanie siq w potrzeby mtodego tw6rcy, partnerskie
traktowanie propozycji artystycznych, pobudzanie procesu
tw6rczego, konkretyzage uwag aktorskich, metodykg pracy ze
studentem - oparlq na,,stanislawowskim" ujqciu tw6rczoSci
a

ktorskiej, zastosowan ie d yn am iki modelowa n ia aktor a przy

pomocy

a

rystotelesowskiego naSlad own ctwa" to n iezwykle
i

Swiadome i ludzkie podejScie Krzysztofa Boczkowskiego jako

aktora

-

pedagoga do pracy ze studentami w tak delikatnej materii

jak aktorstwo. Pedagog, jak podkre6la w Autoreferacie, nawiqzuje do wzorcowych
metod Stanislawskiego, azwNaszcza Jerzego Grotowskiego. Ponadto trzeba doda6, 2e od
roku 2012 Krzysztof Boczkowski jest czfonkiem elitarnej Akademii
Mtodych Uczonych i Artyst6w we Wroclawiu. Ta interdyscyplinarna jednostka
zostala powolana w 2010 roku i posiada ideg lqczenia jedno6ci nauki

sztuki. Krzysztof Boczkowski uczestniczyl w projekcie Body
constitution organizowany przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego
orazWydziat Aktorski PWST w Krakowie, filia we Wroclawiu

i

Wydzialu Teatralnego Oslo Academy of the Arts z Nonruegii.

zajgcia sluzyly zdobywania umiejgtnosci z pograniczateatru ruchu,
teatru tafica i improwizacji. Krzysztof Boczkowski na podstawie
swoich do5wiadczeri wygtosil referat na konferencji naukowej
zorganizowanej przez PWST w Krakowie pt.: ,,Trening aktorski od
praktyki do metody". W roku 2013jako opiekun kota naukowego

przeprowadzilze studentami badania nad metodami pracy
aktora w konwencji teatru realistycznego opartego na sztuce
Davida Mameta ,,Oleanna", kt6rej plonem byl spektakl ,,sytuacja
Codzienna.O." Krzysztof Boczkowski spr6bowal swoich sil jako

i

rezyser,,Opqtanie czyli Wzdqte t_ono-ballada prozQ,,,,,Koniec
p6l5wi

n

i

" He lm uta Kajzara oraz,,Testosteron,' And rzeja

Saramonowicza.
ObrazKrzysztofa Boczkowskiego jaki wylania siq ze
zlo2onego Autoreferatu wraz dokumentacji przedstawia siq w jak najjasniejszych
barurrach. Krzysztof Boczkowski traktuje w spos6b rzetelny i pelen pasji swoj zaw6d jako

aktora i pedagoga. Co udowadnia wieloletniq, aktywnq pracE w teatrze i na uczelni.

widac wyra2niejak wzbogaca swojq wiedzg, jak stara sig odkrywa6 coraz
to nowe metody pracy jako aktor i pedagog. Jest w pelni swiadomym
tw6rcq i pedagogiem, kt6remu przeSwieca rozumienie ludzkich spraw i uczuc,
Wydaje siq, ze Krzysztof Boczkowskijest znakomitym przykladem my6li zapisanej pzez
Konstantego Stanis?awskiego Kochajcie teatr w sobie, a nie siebie w teatrze.

Stwierdzam,

2e praca pana Krzysztofa Boczkowskiego oraz jego

artystyczne i pedagogiczne spelniajq wymagania ad, '16 Ustawy

osiqgniqcia

z dn. 14.03.2003 r. (Dz.U.
22003 r. nr65 po2.595, D2.U.22005 r. nr 164,po2.1365, Dz.lJ z2014t.poz.11 gg). i

wnioskujg o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego sztuk teatralnych.
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